
ማሕበራዊ/ ስምዒታዊ
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ። 

1 ውላደይ በዓል 2 ደረጃ መምርሒታት ብቀጻሊ ከክብርን/ክተክብርን በዓል 3 ደረጃ መምርሒታት ክርዳእን/ክትርዳእን ጀሚሩ/ራ ኣሎ/ላ። 

2 ውላደይ እዘን ዝስዕባ መዓልታዊ ተግባራት ከም ድራር፣ ነብስካ ምሕጻብ፣ ስኒካ ምሕጻብ፣ ቅድሚ ድቃስ ምንባብን ኣብ ስዓትካ ምድቃስን ይክእል/ትኽእል።

3 ውላደይ ስሚዒቱ/ታ (ንኣብነት፡ ተሓጊሰ ኣለኩ፣ ሓዘነ ኣለኩ፣ ተበሪሁኒ ኣሎ) ክገልጽ/ክትገልጽ ይኽእል/ትኽእል። 

4 ውላደይ ምስ ዝጭነቅ/ትጭነቅ ወይ ዝኹሪ/ትኹሪ ንነብሱ/ንነብሳ ከተሃዳድእ/ክተተሃዳድእ ይኽእል/ትኽእል።

5 ውላደይ ጃኬቱ/ታ ባዕሉ/ላ ክለብስ/ክተለብስ ይኽእል/ትክእል።

6 ውላደይ ሽቃቅ ብዘይ ሓገዝ ክጥቀም/ክትጥቀም ይኽእል/ትኽእል። 

7 ውላደይ ኢዱ/ዳ ክሕጸብ/ክትሕጸብ ይኽእል/ትኽእል።

8 ውላደይ መጻወቲኡ/ኣ ክጥርንፍ/ክትጥርንፍ፣ ንእሽቶ ዝፈሰሰ ነገር ከጽሪ/ክተጽርን ተጻዊቱ/ታ ምስ ወድአ/አት ክጽር/ክተጽርን ይኽእል/ትኽእል።

9 ውላደይ ምምቃል፣ ተራካ ምሕላውን ንካልኦት ምሕጋዝን ይክእል/ትኽእል።

10 ውላደይ ንሓድሽ ኩነታት ን/ወይ ሰባትን ክላመድ/ክትላመድ ጸገም የብሉን/የብላን። 

11 ውላደይ ምስ ካልኦት ብሓባር ክጻወት/ክትጻወት ይኽእል/ትኽእል።

12 ውላደይ ንካልኦት ከጸናንዕ/ክተጸናንዕ ይኽእል/ትኽእል።

13 ውላደይ ብስሩዕ ምስ መሳትኡ/ኣ ናይ ምጽዋት ዕድል ኣለዎ/ኣለዋ።

ኣካላዊ 
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ።

1 ውላደይ ምጉያይ፣ ምዝላልን ምግላብን ይኽእል/ትኽእል እያ/ዩ።

2 ውላደይ ብሓደ እግሩ/ራ ጠጠው ክትብል/ክብል ይኽእል/ትኽእል እያ/ዩ።

3 ውላደይ ዓቢ ኩዕሶ ክድርቢን ክቆልብን ይኽእል/ትኽእል።

4 ውላደይ ኩዕሶ ክቀልዕ/ክትቀልዕ ይኽእል/ትኽእል።

5 ውላደይ መቐስ ክጥቀም/ክትጥቀም ይኽእል/ትኽእል።

6 ውላደይ ርሳስ ክሕዝን ክጥቐምን ይኽእል/ትኽእል።

7 ውላደይ ክዕጠቕ/ኽትዕጠቕ፣ ክሽርንር/ክትሽርንር፣ ክቕንጥብ/ክትቕንጥብን ክሎግምን/ክትሎግምን ይኽእል/ትኽእል።

ቋንቋ
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ።

1 ውላደይ ሓሳባቱን/ታን ድልየቱን/ታን ንምግላጽ ቃላት ይጥቐም/ትጥቐም። 

2 ውላደይ ኣብ ከባቢኡ/ኣ ንዝርኸቡ ነገራት ቃላት ብምጥቃም ክሰምን/ክትሰምን ክገልጽን/ክትገልጽን ይኽእል/ትኽእል።

3 ውላደይ መዓልታዊ ሓደሽቲ ቃላት ይጥቐም/ትጥቐም። 

4 ውላደይ ካልኦት ክርድእዎ/ክርድእዋን ይኽእሉን ብንጹር ይዛረብ/ትዛረብን። 

5 ውላደይ ካብ 4 ካሳብ 6 ዝበጽሑ ቃልት ተጠቂሙ/ማ ክዛረብ/ክትዛረብ ይኽእል/ትኽእል።

6 ውላደይ ብዛዕባ ዝሓለፉ ፍጻሜታት ብዝርዝር ክዛረብ/ክትዛረብ ይኽእል/ትኽእል።

7 ውላደይ ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት ሰባት ተርኡ ሓልዩ/ያ ክዛረብ/ክትዛረብ ይኽእል/ትኽእል።

ጥሪ 2014

                መምርሒ ምድላው ንመዋለህጻናት 2014
ወለዲን ቤተሰብን ናይ'ቲ ህጻን ናይ መጀመሪያ መማህራን ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ምምሃር እቲ ህጻን ዓቢ ተራ ኣለዎም። ህጻናት ብዝተፈላለየ 
መገዲን ብዝተፈላለየ ደረጃን ከም ዓቕሞም ትምህርቲ ይቀስሙ። ብተወሳኺ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለየ ክእለት ሒዞም እዮም ዝመጹ። እዘን 
ዝስዕባ መምርሒታት እምበኣር ገለ ንህጻናት ንመዋለህፃናት ንምድላው ዘድልዮም ክእለታት ኣብ ሹድሽተ ኣገደስቲ ናይ ዕብየት ክፋላት ሰሪዓን 
ቀሪበን ኣለዋ። እቲ ምስኡ ዝኸይድ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝራት ንውላድኩም ብዝበለጸ ንቤት ትምህርቲ ድሉው ንምግባር ኣበየማይ መዳይ 
ዕብየትን ብከመይ ክትሰርሑ ከምዘለኩምን ዝሕብር'ዩ። 

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና።

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና።

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና። 

ንመደብ ትምህርቲ ካብ ቅድሚ
መዋእለህጻናት ክሳብ 3 ክፍሊ

Tigrigna



ዕብየት ኣእምሮ
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ።

1 ውላደይ ንሓደ ግድል ንምፍታሕ ብብዙሕ መገዲታት ክሓስብ ይኽእል/ትኽእል።

2 ውላደይ ህንጥዩነትን ሕቶታት ንምምላስ ድልየትን ኣለዎ/ዋ።

3 ውላደይ ኣብ ጸወታን ኣብ ምፍታሕ ግድላትን ተዓጻጻፍነትን መሃዝነትን የርኢ/ተርኢ። 

4 ውላደይ ንነገራት ብሕብሪ፣ ቅርጺ፣ መጠን ወዘተ… ክምድብን/ክትምድብን ክፈልን ይኽእል/ትኽእል።

5 ውላደይ ረጊኡ/ኣ ክቕመጥ/ክትቕመጥ፣ ከድህብን/ክተድህብን ከሰልቸወ/ከይሰልቸወት ኣብ ሓደ ንጥፈት ከዋሳእን/ክትዋሳእ ይኽእል/ትኽእል።

ምንባብን ምጽሓፍን
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ።

1 ውላደይ ካብ 5 ክሳብ 10 ዝበጽሑ ሓደ ህርመት ዘለዎም ቃላት ወይ መዝሙር ህጻናት ይኽእል/ትኽእል።

2 ውላደይ ቃላት ብተማሳሳሊ ድምጺ (ንኣብነት፤ ቢግ፣ብራውን፣ ቢር) ክምዝጅምራ ይፈልጥ/ትፈልጥ።

3 ውላደይ ክፍላታት ቃላት (ንኣብነት፤ ሃ-ፒ፣ ክልተ ክፋላት ወይ ክልተ ኣናበብቲ) ከምዘለዎም ይፈልጥ/ትፈልጥ።

4 ውላደይ ካብ 10 ክሳብ 20 ብዓቢን ካብ 10 ክሳብ 20 ዝበጽሑ ብንእሽቶ ዝተጻሕፉ ፊደላት ከለሊ/ክተለሊ ይክእል/ትክእል።

5 ውላደይ ካብ 10 ክሳብ 20 ዝበጽሑ ፊደላት ብትኽክል ከድምጽ/ክተድምጽ ይኽእል/ትኽእል። 

6 ውላደይ ምስ ክፋላት መጽሓፍ ንኣብነት ሽፋን፣ ኣርእስቲ፣ ገጽ፣ ቃላት ወዘተ… ጽበቅ ሌላ ኣለዎ/ዋ። 

7 ውላደይ ምስ ዓበይቲ የንብብ/ተንብብ ወይ ጽውጽዋይ መዓልታዊ ይሰምዕ/ትሰምዕን ብዛዕባ ዝሰምዖ/ዝሰምዓቶ ክትርክን ክዛረብን ይኽእል/ትኽእል።

8 ውላደይ ብስእሊ ወይ ብጽሑፍ ቃላት ብምጥቃም ዛንታ ክጽሕፍ/ክትጽሕፍ ይኽእል/ትኽእል።

9 ውላደይ ስሙ/ማ ክጽሕፍን/ክትጽሕፍን እተን ፊደላት ክለልን/ክተለሊን ይኽእል/ትኽእል። 

10 ውላደይ ንፊደላት እንግሊዝ ክወጸን/ክትወጸን ይኽእል/ትኽእል። 

ቁጽሪ
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ።

1 ውላደይ ካብ 10 ክሳብ 20 ዝበጽሑ ነገራት እንዳመልከተ/ት ክፈቅድ/ክትፈቅድ ይኽእል/ትኽእል።

2 ውላደይ ክሳብ 20 ዓው ኢሉ ብታርታ ክፈቅድ/ክትፈድ ይኽእል/ትኽእል።

3 ውላደይ ከም ብዙሕ፣ ውሑድን ማዕረን ዝብላ ቃላት ክርዳእን/ክትርዳእን ክጥቀምን/ክትጥቀምን ጀሚሩ/ጀሚራ ኣላ/ሎ።

4 ውላደይ ካብ 1 ክሳብ 10 ቁጽሪታት ከለሊ/ክተለሊ ይኽእል/ትኽእል።

5 ውላደይ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘለዉ ቁጽሪታት ምስተማሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎም ነገራ ከዛምድ/ክተዛምድ ይኽእል/ትኽእል።

6 ውላደይ ለሙድ ቅርጺታት (ንኣብነት፡ ክቢ፣ ርቡዕ ኩርናዕ፣ ስሉስ ኩርናዕ) ከለሊ/ክተለሊ ይኽእል/ትኽእል። 

7 ውላደይ ቅልል ዝበሉ ቅርጽታት ከዛምድን/ክተዛምድን ክፈልን/ክትፈልን ይኽእል/ትኽእል።

8 ውላደይ ኣብ ግዜ ጸወታ መዓቀኒ መሳርሒታ (ንኣብነት፡ ኩባያ፣ ማንካ፣ መስመር፣ ሚዛን) ይጥቀም/ትጥቀም እዩ/ያ። 

9 ውላደይ ንነገራት ብመጠን፣ ብቕርጺን ክብደትን (ንኣብነት፡ ዓቢ፣ ከቢብ፣ ከቢድ) ኢሉ/ላ ክገልጽ/ክትገልጽ ይኽእል/ትኽእል። 

10 ውላደይ ንነገራት ብታርታ (ንኣብነት፤ 1ይ፣ 2ይ፣ 3ይ) ክትሰርዕ ይኽእል/ትኽእል።

ውልቃዊ ሓበሬታ
እወ፡ ውላደይ 
ክገብሮ ይክእል 

እዩ።

1 ውላደይ ናቱ/ናታ ስም፣ ስም ኣቦን ስም ወለድን ይፈልጥ/ትፈልጥ እዩ/ያ። 

2 ውላደይ ናቱ/ናታ ኣድሻን ቁጽሪ ቴሌፎንን ይፈልጥ/ጥፈልጥ እያ/ዩ።

3 ውላደይ ክሳብ 10 ኣካላት ሰብነት (ንኣብነት፤ ርእሲ፣ መንኩብ፣ ብርኪ፣ ኣጻብዕትን ወዘተ… ) ይፈልጥ/ጥፈልጥ። 

4 ውላደይ ዕድሜኡን/ኣን  ዕለት ልደቱን/ታን ይፈልጥ/ትፈልጥ። 

ብምትሕብባር መደብ ትምህርቲ ካብ ቅድሚ መዋለህጻናት ክሳብ 3 ክፍሊ ክሊ ትምህርቲታት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲታት ኤድመንድስ፣ ኤቨረት፣ ፌደራል ወይ፣ ሃይላይን ሲያትልን 
ምስ ቲቺንግ ስትራቴጂ ጎልድ፣ WaKIDS (ዋሽንግተን ኪንደርጋርተን ኢንቨንተርይ ኦፍ ዴቬሎፒንግ ስኪልስ) ምዕባል ዕብየትን ትምህርትን ብምትሕብባር ዝተዳለወ ዶክመንት። 

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና።

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና።

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና።

እዚ ጉዳይ 
ንሰርሓሉ ኣለና።
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